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W stęp

H. Freudenthal uważa, że odczucie wielkości proporcjonalnych wyprzedza pojęcie 
liczby. Z obserwacji, które prowadziłam wśród dzieci umysłowo upośledzonych 
w stopniu lekkim, wynika, że mają one ogromne trudności z szacowaniem, z oceną 
stosunków między liczbami. Nasuwa się pytanie, czy jednym z powodów ogromnych 
trudności z pojęciem liczby i operacjami na liczbach w szkole specjalnej nie jest brak 
u tych dzieci intuicji dotyczących wielkości proporcjonalnych i nieproporcjonalnych. 
A może odwrotnie, trudności z pojęciem liczby i działań na liczbach implikują 
trudności z pojęciem stosunku między wielkościami?

W jednej z ostatnich rozmów Prof. A. Z. Krygowska podsunęła mi myśl, aby 
prześledzić ten problem, poddając analizie te zadania z mojej książki "Naśladowanie 
wzorca i dostrzeganie prawidłowości w prostych sytuacjach matematycznych i para
metrycznych przez dzieci upośledzone w stopniu lekkim", WN WSP, Kraków 1985, 
które były tematycznie związane z pojęciem wielkości proporcjonalnych. Na podstawie 
analizy wyników badań związanych z pojęciem wielkości proporcjonalnych z jednej 
strony, a pojęciem liczby z drugiej, będzie można postawić pewne hipotezy do dalszych 
badań. Temu właśnie jest poświęcone niniejsze opracowanie.

M etody i organizacja badań

Podstawową metodą była obserwacja indywidualna ucznia w toku rozwiązywania 
zadań oraz analiza wytworów (rysunków, rozwiązań) uczniowskich. Tę metodę 
stosowano do wszystkich uczniów szkoły specjalnej. W przypadku uczniów szkoły 
masowej niektóre zadania uczniowie rozwiązywali samodzielnie, a następnie analizo
wano ich odpowiedzi pisemne.

Badania przeprowadzano w klasach I-V szkoły specjalnej oraz I-V szkoły masowej. 
Grupy badanych obejmowały 30-80 uczniów z danego poziomu, a więc uczęszczających 
do tej samej klasy.

Tematy zadań i ich konstrukcja

I. Dokończ rysunki domków tak, aby były one jak najbardziej podobne do małych 
domków, tylko większe (rys. 1).
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Rys. 1

Po sporządzeniu przez ucznia błędnego rysunku "podobnego" domku kierujemy jego 
uwagę na proporcje: "Popatrz, domek pierwszy jest szeroki na jedną kratkę, a domek 
drugi na ile? Domek pierwszy jest wysoki na dwie kratki, a drugi na ile? Ile razy 
szerszy? Ile razy wyższy? Ile kratek dachu (nauczyciel pokazuje) wystaje w małym 
domku? Ile powinno wystawać w dużym?" W przypadku poprawnego rysunku—pytamy 
o uzasadnienie.

2.a) Zosia przygotowuje na kolację serek z cukrem. Serek nabiera łyżkami, a cukier 
małymi kubeczkami. Dla mamy zrobi serek z trzech łyżek serka i jednego kubeczka 
cukru, a dla taty z sześciu łyżek serka i dwóch kubeczków cukru. Który serek będzie 
słodszy—mamy czy taty? A może będą jednakowo słodkie? (rys. 2).
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Rys. 2

Po rozwiązaniu tego zadania wspólnie z dzieckiem, jako zadania przykładowego, 
polecano dziecku rozwiązać zadania analogiczne i odwrotne już samodzielnie. Były 
to zadania następujące:

b) Jakie będą serki Ani i Zosi, czy tak samo słodkie, czy któryś z nich będzie 
słodszy?

c) Adam lubi ser tak samo słodki jak Zosia. Ile łyżek serka dasz na talerzyk 
Adama, żeby był tak samo słodki jak Zosi?

3.a) Adam przygotowuje sok malinowy z wodą. Dla taty zrobi sok z trzech małych 
szklaneczek wody i dwóch szklaneczek soku, dla mamy z dwóch szklaneczek wody 
i dwóch soku. Który sok będzie bardziej malinowy, a może będą jednakowe? (rys. 
3).
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Rys. 3

b) Który sok—Zosi czy Ani, będzie bardziej malinowy?
c) Dorysuj tyle szklaneczek soku, żeby sok Moniki byt bardziej malinowy niż Ewy.
d,e): Który z soków—Adama czy Józia (Stasia czy Eli) będzie bardziej malinowy?
Zadanie 1 badało, w jakiej mierze dziecko potrafi naśladować na rysunku kształt 

w powiększeniu, z tym że rysowanie odbywało się na kratownicy. Występowały tu 
elementy arytmetyczne związane z mierzeniem (odczytywanie liczby kratek). Po 
narysowaniu pierwszego domku odbywała się dyskusja z dzieckiem, zmierzająca do 
uświadomienia mu zależności między domkami (skali powiększenia). W wyniku tej 
rozmowy dziecko mogło zrozumieć błąd i narysować domek poprawnie. Jest rzeczą 
oczywistą, że dzieci klas początkowych nie rozumieją jeszcze w sensie matematycznym 
pojęcia podobieństwa, nawet w ujęciu konkretnym. W badanej sytuacji pierwsze 
zadanie dziecko rozwiązywało najpierw z pomocą obserwatora, który starał się przez 
odpowiednie pytania naprowadzić dziecko na spostrzeżenie prawidłowości, według 
której rysunek ma być wykonany. Jeżeli to nie prowadziło do zamierzonego celu 
i widać było, że dziecko nie rozumie, o co chodzi, pozwalano mu postępować według 
jego uznania. I obserwowano już nie zachowanie proporcji, ale zachowanie rodzaju 
figury. Obserwacja postawy i zachowania dziecka w toku rysowania i rozmowy 
z obserwatorem rzucały światło na to, czy intuicyjne i wizualne odczucie proporcji 
może już być zaliczone do strefy najbliższego rozwoju badanego, czy dziecko potrafi 
naśladować rozumnie sposób postępowania w sytuacji analogicznej o innych 
parametrach (w przypadku drugiego domku).

Rysunki wykonane przez dzieci z klas I, III i VI szkoły specjalnej są przedstawione 
na rys. 4, 5, 6.
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Rys. 6

Zadanie 2 dotyczyło dostrzegania równości stosunków dwóch wielkości. Po 
spontanicznych odpowiedziach dzieci wspólnie szukamy uzasadnienia. Kierujemy uwagę 
na następujące fakty—3 łyżki sera przypada u mamy na jeden kubeczek cukru, co 
ilustrujemy na rysunku 7 następująco (jest to przedstawienie ikoniczne):

Rys. 7 Rys. 8

Z udziałem uczniów podobnie przydzielamy serki i cukier dla taty—rys. 8 
(prowadzący lub dziecko z klasy zaznacza na tablicy, które serki przypadają na 
pierwszy kubek, które na drugi):
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W wyniku tego rozumowania formułuje się odpowiedź, że serki będą tak samo 

słodkie. Na tablicy zapisujemy odpowiedź, zaznaczając znak równości między rysunkami 
(nie jest to oczywiście formalnie poprawne, ale tu trzeba było ułatwić dziecku zapis 
rozwiązania).

Zadania 2b i 2c dziecko rozwiązywało już samodzielnie. Chodziło o zbadanie, czy 
dziecko dostrzega analogię i czy potrafi sobie poradzić w sytuacji analogicznej 
i odwrotnej. W zadaniu 3 kontynuowano tematykę zadania poprzedniego, ale w sytuacji 
trudniejszej. Chodziło tutaj między innymi o zbadanie, czy bardzo dokładne omówienie 
rozwiązania zadania na temat serków w jakiś sposób pomogło dziecku w rozwiązaniu 
zadania analogicznego, ale trudniejszego.

W zadaniu odwrotnym 3c celowo sformułowano pytanie w sposób otwarty (uczniowie 
mogli podawać różne rozwiązania).

Wyniki badań i ich analiza
W niniejszym opracowaniu przedstawimy tylko procentowe zestawienie poprawnych 

rozwiązań zadań, zainteresowanego Czytelnika odsyłamy do cytowanej pracy H. Siwek 
(1985), w której omówiono wszystkie typy odpowiedzi i przedstawiono zarówno 
ilościowe, jak i procentowe zestawienia.

Nr
zad.

Klasy specjalne — liczi ja uczniów Klasy masowe—liczba uczniów
I 27 II 59 III 42 IV 55 V 59 I 20 II 30 III 30 IV 30 V 30

1 7 8 9 31 30 65 84 90 94 100
2 25 48 47 63 82 68 84 90 97 100
3 28 40 25 49 35 37 49 77 97 100
Dla lepszego wglądu, wyniki te przedstawiamy na wykresie (rys. 9).

Rys. 9
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Na podstawie analizy ilościowej i jakościowej odpowiedzi nasuwają się następujące 
wnioski:

1. Pojęcie wielkości proporcjonalnych u dzieci w szkole specjalnej podlega 
powolnemu rozwojowi: krzywe kolejnych klas są uporządkowane w układzie 
współrzędnych w sposób rosnący.

2. W większości przypadków uczniowie szkoły specjalnej do klasy V włącznie nie 
dorównują uczniom klasy I masowej (badanej przy końcu roku szkolnego): krzywe 
klas szkół specjalnych są w zasadzie poniżej krzywej klasy I szkoły masowej.

3. Trudności w kolejnych zadaniach mają podobny charakter: krzywe mają 
w przybliżeniu podobny kształt w danym typie szkoły. Charakterystyczne jest, że 
w szkole specjalnej występują większe trudności z zadaniem geometrycznym niż 
z zadaniami w pewnym sensie praktycznymi o serkach i sokach. W szkole masowej 
te różnice nie występują, wyniki tego zadania są porównywalne z wynikami zadania 
o serkach.

Pojęcie wielkości proporcjonalnych a pojęcie liczby

Aby porównać problem kształtowania się pojęcia wielkości proporcjonalnych oraz 
pojęcia liczby, posłużę się koncepcją psychologa radzieckiego L. S. Wygotskiego. 
Według tej koncepcji istotnym mechanizmem uczenia się jest naśladownictwo w toku 
współpracy dziecka z nauczycielem, dzięki czemu myślenie dziecka może przechodzić 
stopniowo na coraz to wyższy poziom. L. S. Wygotski wiąże taką współpracę z pojęciem 
"strefy najbliższego rozwoju" ("najbliższych możliwości"), podkreślając mocno fakt, że 
to, co dziecko umie zrobić tylko przy pomocy i we współpracy z dorosłym, jutro 
potrafi zrobić to samodzielnie. Uważa za bliskie prawdy to, że "nauczanie i rozwój 
w szkole pozostają w takim stosunku wzajemnym, jak strefa najbliższego rozwoju do 
stopnia rozwoju aktualnego" (Wygotski, 1971, s. 360).

Znaczy to, że:
1) dziecko można nauczyć tego—wpływając na przyspieszenie procesu dojrzewania 

czynności intelektualnych—czego się potrafi na danym etapie nauczyć, a więc tego, 
co nie wykracza poza strefę najbliższego rozwoju. Nauczanie jest możliwe wtedy, gdy 
uczeń ma możliwość naśladowania nauczyciela, gdy treści stają się mu dostępne "przy 
pomocy dorosłego" i dzięki właściwemu wpływaniu na jego czynności intelektualne 
następuje przyspieszenie ich dojrzewania;

2) nauczanie jest możliwe oczywiście również i wtedy, gdy treści są dziecku dostępne, 
a ich opanowanie wymaga czynności intelektualnych zinterioryzowanych. Dziecku nie 
trzeba pomagać, dziecko samo lub pod kierunkiem dorosłego rozszerza wiedzę 
o otaczającym świecie.

Oczywiście preferujemy w nauczaniu pierwszy sposób, ponieważ powinno ono opierać 
się nie tyle na funkcjach już dojrzałych, ile na funkcjach dojrzewających.

W interpretacji wyników badań stosuję zapożyczone od L. S. Wygotskiego pojęcie 
"strefy najbliższych możliwości". Pojęcie to odnosi się w psychologii Wygotskiego do 
jednostki; tutaj stosuję je do "przeciętnego ucznia", do klasy jako zespołu, który przy 
obecnej organizacji nauczania stanowi pewną całość. W szczególności, dla tej całości 
konstruuje się jednakowe programy, podręczniki, nauczanie w systemie klasowo- 
lekcyjnym. Ponieważ w trakcie rozwiązywania zadania przez dziecko interweniował
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zawsze na początku dorosły, dając wskazówki i wyjaśnienia (tworząc w ten sposób 
wzór do naśladowania), a dopiero później pozostawiono uczniowi następne przypadki 
do samodzielnego rozwiązania, więc można na podstawie tych badań podjąć próbę 
określenia strefy najbliższych możliwości oraz strefy aktualnych możliwości ucznia. 
Aby je określić, przyjęto pewne umowy, a mianowicie:

a) dana aktywność odpowiada już rozwojowi przeciętnego dziecka danej klasy, jeśli 
procent poprawnych rozwiązań ujawniających tę aktywność w badanej grupie 
przekracza 75;

b) dana aktywność znajduje się w strefie najbliższego rozwoju, jeśli ten procent 
zawiera się w granicach 50-75;

c) dana aktywność jest powyżej poziomu przeciętnego dziecka, jeżeli procent 
poprawnych rozwiązań zadań nie osiąga 50.

Stosując te umowy, zauważamy na podstawie wykresu na stronie 197, gdzie 
przeprowadzono poziome linie na wysokości 50% oraz 75%, że:

1) intuicyjne rozumienie wielkości proporcjonalnych w sytuacji geometrycznej jest 
powyżej możliwości przeciętnego dziecka klasy Is-Vs szkoły specjalnej, w strefie 
najbliższych możliwości dziecka z klasy Im szkoły masowej, a w strefie możliwości 
każdej z klas IIm-Vm;

2) odczucie wielkości proporcjonalnych w sytuacji praktycznej wymagającej 
znajomości liczb naturalnych pierwszej dziesiątki jest powyżej możliwości dzieci klas 
ls-IIIs, w strefie najbliższych możliwości klasy IVS i Im, oraz w strefie możliwości 
dzieci klas Vs oraz IIm-Vm. Charakterystyczna jest tutaj różnica między wynikami 
zadań 1 i 2, które obydwa były związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi, 
a mimo tego wyniki zadania 1 są o wiele gorsze. Przyczynę tego stanu rzeczy można 
upatrywać w tym, że zadanie 2 było bliższe "życia", zadanie 1 zaś było bardziej 
abstrakcyjne, wymagało stosowania pojęcia prostokąta i trójkąta, zdyscyplinowanego 
odliczania kratek, porównywania kształtów otrzymywanych figur;

3) odczucie wielkości nieproporcjonalnych wypadło najsłabiej. Jest ono poza 
możliwościami każdej z klas Is-Vs, również powyżej możliwości klasy Im, blisko strefy 
najbliższych możliwości klasy IIm i dopiero w strefie możliwości klas IIIm-V m.

Obserwując wykres, należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że w klasach szkół 
masowych wyniki zadań 1 i 2 są mniej więcej na tym samym poziomie, nie ma takich 
zdecydowanych różnic, jak w klasach specjalnych: wyniki zadania 3 (kontrprzykładu) 
są we wszystkich klasach specjalnych oraz w klasach Im-IIIm niższe niż dla zadania 
2, a sytuacja ustala się dopiero w klasach IVm-V m, gdzie uczniowie nie mają prawie 
żadnych trudności, bez względu na rodzaj zadania.

A jak wyglądał problem dojrzałości do pojęcia liczby? Zacytuję tutaj obszerny 
fragment na ten temat z pracy H. Siwek (1985). "W związku z pojęciem liczby 
interesowały nas następujące zagadnienia:

a) wiązanie liczenia z ilością,
b) wiązanie liczenia z wzajemnie jednoznacznym przyporządkowaniem elementów 

dwóch zbiorów,
c) wskazywanie i nazywanie liczb drugiej dziesiątki,
d) stosunek wielkości.
W oparciu o przeprowadzone badania nasuwają się następujące wnioski:
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1. Związek liczby z wzajemnie jednoznacznym przyporządkowaniem elementów 
dwóch zbiorów jest bardziej ugruntowany niż związek ilości z przeliczaniem, chociaż 
pozornie wydawałoby się, że jest inaczej. Dzieci mają tendencję do kolejnego 
wymieniania liczb naturalnych, ale jest to w dużym stopniu automatyczne, nie związane 
z racjonalną oceną ilości, a więc uświadamianiem sobie liczby elementów danego 
zbioru. Odnosząc się do pierwszego układu odniesienia (dalsze klasy szkoły specjalnej), 
zauważamy, że związek liczenia z uświadomieniem sobie ilości (synteza ordynalnego 
i kardynalnego aspektu pojęcia liczby) umacnia się, ale nie utrwala się dostatecznie 
u wszystkich dzieci. Odnośnie zaś drugiego układu odniesienia stwierdzamy, że również 
dzieci normalne w klasie I nie ujmują jeszcze tej syntezy, ale po roku nauki następuje

w tym zakresie wielki skok i uzyskują efekty, których nie osiągnie nawet ^  dzieci

w klasach V-VII szkoły specjalnej. Ponieważ ujęcie tego związku jest istotne dla 
rozumienia pojęcia liczby naturalnej, stwierdzamy, że większość dzieci klasy I i II 
szkoły specjalnej nie dojrzała do pełnego zrozumienia pojęcia liczby naturalnej.

2. Wiązanie liczenia z wzajemnie jednoznacznym przyporządkowaniem elementów 
dwóch zbiorów leży w strefie możliwości przeciętnego dziecka klasy II szkoły specjalnej 
(a w strefie najbliższych możliwości dziecka klasy I tejże szkoły), natomiast w miarę 
swobodne operowanie liczbami pierwszej dziesiątki leży dopiero w strefie możliwości 
ucznia klasy IV (w strefie najbliższego rozwoju ucznia klasy III, w pobliżu zaś tej 
strefy u ucznia klasy II). Natomiast u ucznia szkoły masowej operowanie liczbami 
pierwszej dziesiątki jest całkowicie możliwe w klasie I.

3. Wskazywanie i nazywanie liczb drugiej dziesiątki jest w pobliżu strefy możliwości 
przeciętnego ucznia klasy II szkoły specjalnej, w strefie najbliższych możliwości ucznia 
klasy III, natomiast w strefie możliwości—dopiero u ucznia klasy IV szkoły specjalnej. 
Poznanie liczb drugiej dziesiątki jest bardzo mocno osadzone w rzeczywistości 
materialnej, gdyż czynności dzieci lekko upośledzonych są oparte na konkretach. 
Dziecko dostrzega z trudem lub w ogóle nie dostrzega analogii między liczbami 
pierwszej i drugiej dziesiątki; kolejny etap konstrukcji intuicyjnej arytmetyki liczb 
naturalnych jest w związku z tym w dużym stopniu odizolowany od poprzedniego 
etapu. Oczywiście poza strefą najbliższych możliwości dziecka z klasy II szkoły 
specjalnej jest analiza rachunków, w których przekształca się wyrażenia zgodnie 
z pewnymi jeszcze nie uświadomionymi, intuicyjnymi prawami działań (np. przy 
przekroczeniu progu dziesiątkowego).

Wskazywanie i nazywanie liczb drugiej dziesiątki leży w strefie możliwości dziecka 
klasy I szkoły masowej, które ponadto wykazuje już intuicję nieskończonego ciągu 
liczbowego, zainteresowanie tym, co jest "dalej i dalej". Rozumienie przekształceń 
równości, zgodnie z intuicyjnie stosowanymi prawami działań, jest dostępne dziecku 
w klasie II szkoły masowej. Ujmiemy teraz syntetycznie wnioski z interesujących nas 
dwóch rodzajów problemów, zaznaczając w tabeli, dla których klas dane zadanie jest 
w strefie możliwości lub w strefie najbliższych możliwości, lub też jest za 
trudne—powyżej możliwości.
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Zestawienie dla klas specjalnych

Temat zadania powyżej w strefie najbl. w strefie
możliwości możliwości możliwości

liczby pierwszej 
dziesiątki I, II III IV, V

liczby drugiej 
dziesiątki I, II III IV, V

wielkości pro
porcjonalne 
(domki)

I, II, III, IV, V

wielkości pro
porcjonalne 
(serki)
wielkości pro-

I, II, III IV V

porcjonalne
(soki)

I, II, III, IV, V

Zestawienie dla klas szkół masowych

Temat zadania powyżej w strefie najbl. w strefie
możliwości możliwości możliwości

liczby pierwszej 
dziesiątki I, II, III, IV, V

liczby drugiej 
dziesiątki I, II, III, IV, V

wielkości pro
porcjonalne 
(domki) 
wielkości pro-

I II, III, IV, V

porcjonalne
(serki)

I II, III, IV, V

wielkości pro
porcjonalne 
(soki)

I, II III, IV, V

Z zestawień tych widać jasno, że jednak intuicyjne rozumienie wielkości
proporcjonalnych kształtuje się później niż pojęcie liczby. W szczególności zwróćmy 
uwagę na najłatwiejsze zadanie na temat wielkości proporcjonalnych (serki) wymagające 
liczb pierwszej dziesiątki: wypadło ono gorzej niż zadanie badające operowanie liczbami 
pierwszej dziesiątki. Zadanie to jest niedostępne dla uczniów umysłowo upośledzonych 
do klasy IIIS włącznie, natomiast zadania na liczby pierwszej dziesiątki są już w strefie 
najbliższych możliwości uczniów tej klasy. A więc jeśli uczniowie mają posłużyć się 
stosunkiem liczb, jest to trudniejsze niż posługiwanie się samymi liczbami w aspekcie 
kardynalnym, porządkowym czy algebraicznym. Wnioski powyższe traktuję jako
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wzmocnione hipotezy, wymagające dalszych badań na zadaniach o różnorodnej 
tematyce oraz większej grupie uczniów.
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THE CONCEPT OF PROPORTIONAL QUANTITIES AND OF NUMBER IN 
SPECIAL-SCHOOL CHILDREN AS COMPARED WITH NORMAL-SCHOOL 
CHILDREN

S u m m a r y

Based on a research conducted among special-school pupils (forms I-V) and also 
among normal-school ones (forms I-V), a conjecture is made that a sense of 
proportional quantities is formed later than the number concept.

The research tool was a collection of arithmetic -  geometrical problems whose 
solution required using an intuitive concept of proportional quantities. Results are 
interpreted according to Wygotski’s theory of ability zones.


